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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA DDEE FFRREEGGUUEESSIIAA DDEE SSAANNTTOO AANNTTÓÓNNIIOO DDAA SSEERRRRAA

MMAACCHHIICCOO

Ata número Onze

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e dezasseis pelas vinte horas, decorreu na Junta de

Freguesia de Santo António da Serra, Concelho de Machico uma sessão ordinária, com a

seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------

Primeiro Ponto: Leitura e votação da ata anterior. -------------------------------------------------------

Segundo Ponto: Apresentação, apreciação e votação do Relatório de Atividades relativo ao ano

de dois mil e quinze. -------------------------------------------------------------------------------------------

Terceiro Ponto: Apresentação, apreciação e votação da Conta de Gerência relativa ao ano de dois

mil e quinze. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quarto Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. -------------------------------------------

A única falta registada nesta sessão foi a do representante do Partido Socialista Manuel Gomes

Spínola, os restantes membros da Assembleia e o executivo da Junta de Freguesia, estiveram

presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Após declarada aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Assembleia, procedeu-se à leitura e

votação da ata anterior, tendo sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------------

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado pelo executivo da Junta,

o relatório de atividades referente ao ano anterior. Após a apresentação, o Presidente da Mesa da

Assembleia, solicitou a votação deste relatório. Assim, este documento foi aprovado por

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

No terceiro ponto, foi apresentada a conta de gerência. O executivo explicou as suas rubricas,

referindo que este documento regista nos “recebimentos” o valor total de quarenta e três mil

quinhentos e noventa e dois euros e oitenta e seis cêntimos. Este valor é o somatório dos

resultados proveniente das “receitas orçamentais”: quarenta mil, duzentos e sessenta euros e

setenta e cinco cêntimos; “saldo da gerência anterior”: oitocentos e oitenta e quatro euros e trinta

e oito cêntimos e das “operações de tesouraria”: dois mil quatrocentos e quarenta e sete euros e

setenta e três cêntimos. Relativamente aos “pagamentos”, o valor total desta rubrica é igual ao

registado nos “recebimentos”, distribuído pelas “despesas orçamentais”: trinta e nove mil,

quatrocentos e noventa e dois euros e sessenta e um cêntimos; “operações de tesouraria”: dois
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mil quatrocentos e setenta e sete euros e dois cêntimos e saldo para a gerência seguinte”: mil

seiscentos e vinte e três euros e vinte e três cêntimos. ----------------------------------------------------

Após análise e discussão, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia solicitou a respetiva

votação. Desta forma, este documento foi aprovado por unanimidade. --------------------------------

Relativamente ao último ponto na ordem de trabalhos, os presentes foram informados sobre a

atividade da Junta de Freguesia neste primeiro trimestre do ano. ---------------------------------------

Desta forma, o Presidente do executivo comunicou as limpezas de caminhos, veredas e espaços

públicos, realizadas neste período, bem como, diligências efetuadas para a resolução e

concretização de várias situações inerentes ao funcionamento e às atividades desta Instituição. ---

Salientou o êxito da organização do Trail do Santo da Serra que, pela primeira vez, foi realizado

na nossa Freguesia, agradecendo o empenho e dedicação de todos os que contribuíram na

organização e logística deste prova, nomeadamente: Ludens Clube de Machico; Câmara

Munícipal de Machico; Bombeiros Municipais de Machico; PSP de Machico; Guarda Nacional

Republicana; Paróquia de Nossa Senhora do Bom Caminho; Escola Básica do 1º Ciclo com Pré

Escolar de Santo António da Serra; Clube Golfe do Santo da Serra; Casa do Povo de Santo

António da Serra; Associação Desportiva e Cultural de Santo António da Serra; Supermercado

Pingo Doce; Irmãos Spínola; Auto Triângulo; Carpinteiro José Manuel Ferreira Gouveia;

Ferragens Vieira; Restaurante Portela à Vista; Restaurante Cabrestante e a todos os voluntários

que colaboraram na limpeza das veredas e no dia da prova com a presença em vários pontos

assinalados, bem como, na zona de partida e chegada dos atletas. --------------------------------------

Nesta sessão, foi apresentado um voto de louvor a todos os intervenientes na organização e

implementação do Trail do Santo da Serra. Os membros do Partido Social Democrata, felicitam a

Ludens e a Junta de Freguesia pela iniciativa e destaca o importante papel dos voluntários na

concretização deste evento de grande relevância no contexto desportivo e na divulgação e

promoção da nossa localidade. -------------------------------------------------------------------------------

Esta importante atividade, também serviu para destacar a Sidra como um dos produtos mais

tradicionais da nossa freguesia e sensibilizar a população local para a nossa riqueza natural que é

muito apreciada pelos “forasteiros”. -------------------------------------------------------------------------

Após apresentação deste voto, o Senhor Presidente da Assembleia solicitou a votação do mesmo,

o qual, foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------

Ainda neste ponto, foi apresentada uma proposta pelo executivo da Junta para escolher uma data

para celebrar o dia da nossa freguesia. Segundo o executivo da Junta, a data mas adequada é o

dia 13 de Junho. Esta decisão, baseia-se em factos históricos e religiosos. O Presidente da Junta
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explicou que foi realizada uma exaustiva análise documental no Arquivo Regional da Madeira,

onde foram avaliadas várias datas de grande importância para a nossa freguesia mas onde,

claramente, a data de 13 de junho se destacou pela sua maior relevância histórica. Foi apurado,

através desse estudo, que foi no dia treze de junho de mil oitocentos trinta e seis que o Vigário

Capitular e Governador do Bispado António Alfredo de Santa Catarina Braga expediu uma

provisão extinguindo a Freguesia de Água de Pena e criando a Freguesia do Santo António da

Serra, ou melhor, anexando aquela ao curato do Santo António da Serra e fazendo nesta a sede

da nova Paróquia, com o nome de Freguesia de Santo António da Serra e Água de Pena. A nível

religioso, esta data coincide com o dia de Santo António, padroeiro da Freguesia. ------------------

Após apresentação desta proposta e efetuado os devidos esclarecimentos, o Senhor Presidente da

Assembleia solicitou a votação da mesma, a qual, foi aprovada por unanimidade. -----------------

Serão anexados a esta ata cópias dos documentos apresentados e votados. ----------------------------

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e duas horas.------------

Para constar, lavrou-se a presente ata que será assinada pela Mesa da Assembleia. ------------------

Presidente da Mesa de Assembleia: _________________________________________________

Primeiro Secretário: ____________________________________________________________

Segundo Secretário: _____________________________________________________________


